
Administratorem Państwa danych osobowych, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą  

w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce. 

Dane kontaktowe wyznaczonego Inspektora ochrony danych osobowych: Marta Januś, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce, pokój nr 3, adres email: 

mops@tyszowce.pl 

MOPS w Tyszowcach przetwarza Państwa dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do zrealizowania 

obowiązku  wynikającego z  ustawy dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692). 

MOPS w Tyszowcach udostępni Państwa dane osobowe innym podmiotom, jeżeli będzie miał ku temu 

odpowiednią podstawę prawną. 

Państwa dane osobowe MOPS w Tyszowcach przechowuje zgodnie z okresem wskazanym w 

jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 7/2011 r. Kierownika Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach z dnia 17.10.2011 r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji 

Organizacji i Zakresu Działania Składnicy Akt oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

Prawa jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy 

zmianie lub zdezaktualizowały się. 

2. Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli 

usunięcia danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych. 

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do 

ich przechowywania. 

4. Prawo do dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa 

danych osobowych oraz kopii danych. 

5. Prawo do przenoszenia danych- czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam Państwo 

przekazali lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to 

technicznie możliwe. 

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy prawa. 

 

MOPS w Tyszowcach nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób automatyczny w tym przez 

profilowanie. „Profilowanie” zgodnie z RODO polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny 

niektórych czynników osobowych osoby fizycznej np. osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, 

zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

 

 

……………………………………….. 
                                                                                                                                       (data i podpis wnioskodawcy) 
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